Училище на мечтите
Какво е училище? Това е мястото, където децата ходят всеки ден, за да получават нови знания.
По- късно те използват тези знания, за да си намерят прилична работа.
Но текстът, който смятам да напиша, не се отнася за скучното сиво учебно заведение, което
естествено изниква в главите на 14/15-годишните, когато се спомене думата ,,училище”. Темата е
,,Училище на мечтите”.
Децата на моята възраст биха искали кратки часове, за сметка на това – по- дълги
междучасия. Вместо да се изкачват по стълбите, етаж след етаж, да има ескалатор, например. Но
това, което се появява в моето съзнание, щом чуя ,,Училище на мечтите”, са безброй фантазии,
повечето от тях могат да се нарекат дори невъзможни.
Най- напред ще започна с това, че си представям училището не просто като сграда, а като цяла
планета, до която учениците пристигат с помощта на летящ влак. Влакът има 12 вагона, точно
колкото са класовете – нито по- малко, нито повече. Ако някой не е на спирката точно в 7:00 часа,
не ходи на училище по простата причина, че влакът минава през едно и също място само два пъти
на ден, колкото да вземе и върне учениците. Така никога няма да има закъснели или прекъснали
часа.
След като влакът е пристигнал с децата в училище, следва училищната програма. Всеки клас
отива в класната си стая на първия етаж, където прекарва 45 минути с преподавателя по дадения
предмет. Уроците се провеждат под формата на филми – така материалът се усвоява по-добре:
затова домашни работи там не съществуват. Всяко дете има свое собствено работно място с
осигурени личен компютър и слушалки. Тяхното време за учене е значително по-малко от това в
обикновеното училище, тъй като работата с компютър им помага да запаметят по-бързо
учебния материал. Така имат по-големи междучасия и повече време за забавления.
Има едно правило, което трябва да се спазва на всяка цена: достъпът за родители е забранен.
Вместо обикновен училищен бюфет, се простира цял ресторант, където се предлагат найразлични видове храни – коя от коя по-вкусна. Ресторантът е огромен, заема втория етаж от
училището. На третия етаж е разположена залата за развлечения. В нея се намират компютърни
игри и джаги. Ако децата не прекарват свободното си време в залата, то значи играят на криеница
в двора на училището. В тази игра е лесно да бъдеш първи, тъй като местата за криене нямат
край. Дворът е толкова голям, че може да побере цели две футболни игрища. Използва се за
развиване уменията на учениците в различни спортове: бягане, стелба с лък, езда и други. Веднъж
на два месеца се организира първенство, в което те могат да покажат своите способности. Има
огромен басейн с водна пързалка и светещи фонтани.
,,Училището на мечтите” е свят, в който децата учат, забавлявайки се.
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